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SANUDO, Marino 
(1466-1536) 

Venedik tarihçisi. 
_j 

22 Mayıs 1466 tarihinde Venedik'te doğ
du. Kendisinden önce ve kendisinden son
ra ünlü kişilerin yetiştiği soylu bir aileye 
mensuptur. Tanınmış bir siyaset adamı ve 
diplomat olan babası Leonarda papalık nez
dinde görevli iken 1476 yılında Roma'da 
ölmüştür. İlml eserlerde, dedelerinden adı
nı taşıdığı seyyah-coğrafyacı ve Türkler'e 
karşı bir Haçlı seferi projesi hazırlayan Ma
rina Sanudo ile (Torsello, Il Vecchio "yaşlı") 
karıştınlmaması için ll Giovane ("genç") la
kabıyla anılır. Venedik Cumhuriyeti Sena
tosu'na üye seçildi ve çeşitli üst düzey gö
revlerde bulundu. Döneminde mümtaz ki
şiliği ve eserleri kadar el yazmaları, nadir 
basmalar, haritalar ve etnografik çizimler
den oluşan kütüphanesiyle de tanınmıştı. 
4 Nisan 1536'da Venedik'te öldü. 

On beş yaşında yazmaya başlayan Sanu
do devrindeki akımlara uygun olarak klasik 
devir müelliflerini örnek alıp çeşitli eser
ler kaleme aldıysa da Türk ve İslam ale
mini yakından ilgilendiren üç tanesidir. 
Bunlardan ilk önemli eseri Venedik devlet 
başkanları üzerine kaleme aldığı Le Vite 
dei dogi'dir (Milano 1733, 1900-1911; nşr. 

Angela Caracciolo Arico, l-ll. Venezia 
1989-2001 ). İkinci eseri (La Spedizione di 

Carlo VIJI in Italia, Venezia 1873), Osman
lı tarihi için ayrı bir değeri bulunan, Fran
sa Kralı VII I. Charles ' ın 149S'te yanına 
Cem Sultan'ı da alarak Napali'ye gittiği ve 
şehri (krallığı) ele geçirdiği İtalya seferi 
hakkındadır. Sanudo'nun duyduklarından 
başka bizzat seferin yapıldığı yere gide
rek müşahedelerini kaydettiği bu çalış

madan daha sonraki araştırmalarda isti
fade edilmekle birlikte düzenli bir neşrinin 
yapılmamış olması değerini biraz gölge-

110 

lemiştir. Bu eser Fransızca'ya da çevril
miştir. Onun en önemli eseri, 1 Ocak 1496 
günü başlayıp 30 Eylül 1 S33'e kadar otuz 
yedi yılda yazdığı I Diarii'dir (I-LVIII, Ve
nezia 1879-1903; Bologna 1969. tıpkıba

sım). Uzun zaman sıkı kayıtlar altında ko
runan ve uzmanların ancak özel izinle fay
dalanabildiği eser XVIII. yüzyılın sonların
da tarihçi Francesco Donada tarafından 
ayrıca istinsah ettirilmiş, bundan bir asır 
sonra da neşredilmiştir. Küçük punto 
harflerle basılmış 40.000 sayfadan olu
şan elli sekiz cilt hacmindeki eser I Diarii 
(günlükler) adını taşımakla birlikte aslında 
Sanudo'nun günlük hatıratı değil belge
lerle zenginleştirilmiş güncel bir Venedik 
tarihidir. Sanudo çok istemesine rağmen 
resmi tarihçi olamadığı için kitabına tarih 
yerine bu adı vermiştir. 

Müellif eserinde milletlerarası muha
berelerden ele geçirdiği veya memurların 
kendisine ulaştırdığı bilgileri, casusların ve 
tüccarların bulundukları mahallerden gön
derdiği haberleri, belgeleri, şahit olduğu 
hadiseleri, siyasi çalkantıları, Venedik şeh
ri ve çevresinde meydana gelen gelişme
leri , yabancı ziyaretçileri ve bu arada Os
manlı temsilcilerini ve onların şehir içinde 
meydana getirdikleri etki ve tepkileri titiz
likle değerlendirmiştir. Kitapta özellikle 
başta İstanbul olmak üzere Osmanlı Dev
leti'nin çeşitli yerlerinden gönderilen bel
gelere, raporlara ve bu arada antlaşma 
metinlerine, padişahların ve idarecilerin 
mektuplarının tercümelerine yer verdiği 
görülür. ll. Bayezid'in son yıllarını, Yavuz 
Sultan Selim'in bütün dönemini ve KanCı
ni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk on 
iki yılını ilgilendiren, ayrıca Venedik Cum
huriyeti'nin sıkı ekonomik ve siyasi ilişkiler 
içinde bulunduğu Memlük Sultanlığı ile 
Safevi hanedam hakkında değerli açıkla
malar içeren bu bilgi ve belgeler Osmanlı 
tarihi için çok büyük önem taşımaktadır 
ve onlardan geniş çapta istifade eden ilk 
Osmanlı tarihi uzmanı von Hammer
Purgstall'ın eserine katkısı büyüktür. Ese
rin Osmanlı ve İslam dünyasıyla ilgili olarak 
verdiği malCımattan Safeviler hakkındaki 
kayıtlar Franz Babinger ve Bianca Maria 
Scarcia-Amoretti, Memlükler'in son devir
leriyle ilgili kayıtlar Maria Nallino, Türk dip
lomatların Venedik topraklarındaki faali
yetlerine dair haberler Walter Zele ve Ma
ria Pia Pedani-Fabris gibi ilim adamları ta
rafından çeşitli makalelerde değerlendi
rilmiştir. Osmanlı tarihinin bu yıllarını in
celeyen Avrupalı ve Amerikalı tarihçiler de 
Sanudo'nun eserini ihmal etmediler. Kla
sik İtalyanca ve dönemin Venedik lehçesi 

konusundaki yetersizlik sebebiyle Türk ta
rihçileri bu konuda çalışma yapmamışlar
dır. 
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(bk. DALALET). 

SARAÇ, Mustafa Celal 
(1 906-ı 998) 

Cumhuriyet döneminin 
ilk fizik profesörlerinden, 

bilim tarihçisi. 
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Urfa ulemasından olan babası müderris 
Abbas Vasık Efendi'nin görevli bulunduğu 
Bağdat'ta doğdu. Urfa Öğretmen Okulu'n
dan mezun olduktan sonra (ı 922) bir yıl 
matematik öğretmenliği yaptı. Ardından 
Adana'da liseyi bitirerek İstanbul'a gitti ve 
Yüksek Mühendis Mektebi'ne (bugünkü 
istanbul Teknik Üniversitesi) girdi. 1927'
de Maarif Vekaleti'nin açmış olduğu sınavı 
kazanarak Fransa'ya gönderildi ve Düon 
Üniversitesi Fen Fakültesi'nde matematik, 
fizik, kimya, Edebiyat Fakültesi'nde bilim 
tarihi ve felsefesi okudu. 1932'de yurda 
dönüp bir süre Adana Erkek ve Kız lisele
rinde fizik öğretmenliği yaptı. 1933 üni
versite reformundan sonra İstanbul Üni
versitesi Fen Fakültesi'nde umumi ve tec
rübl fizik doçentliğine, 1941 'de Ankara'-


